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POST LA XVI a.
Pasis jam la XVI a kongreso en 

Wien. Sed restas ankoraŭ la XVI a kon
greso en nia koro. La urbo de Wien, 
kun ĝia historio, kun ĝia kulturo, kun 
ĝiaj palacoj kaj monumentoj kaj pre- 
cipe kun ĝiaj popoloj ĉiam gajaj, estas 
tute neforgesebla, pro tio la kongreso 
lasas al ni mirindan impreson pli gran- 
dan ol iam. Kiom da gajeco, kiom da 
varmeco kaj kiom da frateca sento plen- 
igis la atmosferon de la kongresejo, 
kiu starante apud la fama Karlskirche, 
vere prezentis al ni bildon de momenta 
paradizo. Kiel la pilgrimantoj al Jeru- 
salemo kaj kiel la Mahometanoj al 
Mekka, ni tiun Ci jaron estis en Wien. 
Estas Ci tie, ke oni interŝanĝas la ho- 
man ideon, komunikas la homan senton,

estas Ci tie, ke oni revivigas la hom- 
amon jam multe forgesitan kaj perditan, 
kaj estas Ci tie, ke oni laboras por la 
paco, por la homaro.

Mi ankoraü memoras pri la grand- 
ioza festo de la malferma kunsido. 
Mi ankoraü memoras pri la pacifista 
manifestacio, kiam la paca kanto kaj 
la porpaca parolado sonis en miaj oreloj. 
Kaj mi ankoraü memoras pri la teatra 
prezentado tiel bela kaj sukcesdona.

Ĉu iu amas pacon kaj la homaron? 
Venu almenaü unufoje al Esperantista 
kongreso! ĉu iu ne kredas, ke Esper
anto povas kunligi la homan senton 
kaj realigi la homan pacon? Konstatu 
la fakton de la XVIa kongreso en Wien!

W. Kenn, Peking (nun Lyon).

DUA KONGRESO DE LA TUTMONDA POLICA LIGO
Wi en ,  28. ĝ i s  31

De 28. ĝis 31. de aügusto 1924 
okazis en Wien la dua fakkongreso de 
la Tutmonda Polica Ligo.

La kongresa komitato aranĝis jam 
la antauan tagon vespere grandan pro- 
pagando-kunvenon. Ĉeestis proks. 120 
policistoj, inter ili la centr.-insp. d-ro 
Lossigh,  reg.-kons. d-ro Schul z  kaj 
pol.-kons. d-ro B u c h s b a u m .  Krome 
partoprenis s-ro S m i t a 1 kiel reprezent- . 
anto de 1’ Esperanto-Delegitaro de Wien. '

La kunveno komenciĝis per kantoj

. a ü g u s t o  1924.
bone prezentitaj de anoj ei la Wien-a 
kantunuiĝo. Poste distr.-insp. Hi r z  mal- 
fermis la kunvenon per salutvortoj al 
la partoprenantoj. La ĝen.-dir. de la Ligo 
kaj eldonanto de la fakgazeto „La Po- 
licisto“ A. de M ar ich  paroladis pri 
la taügeco de nia komuna helplingvo 
Esperanto kaj montris praktikajn ekzem- 
plojn. Poste Hi rz  referatis pri la esenco 
kaj deveno de Esperanto, pri la mov- 
ado ĝenerala kaj speciala. Li atentigis 
pri la nepre necesa enkonduko de help-
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lingvo en la polican servon, menciis 
la diversajn malhelpaĵojn kaj fine petis 
la neesperantistajn kamaradojn, iom post 
iom aliĝi nian movadon kaj studadi la 
lingvon.

Poste tre Ierte parolis s-ro S m i t a 1, 
prezidanto de la Delegitaro. Li pri- 
traktis la esperantan movadon laŭ di- 
versaj vidpunktoj, inter kiuj ii ĉefe celis 
la praktikan uzeblecon de nia lingvo, 
speciale inter la polico. Longdaŭra 
aplaŭdo rekompensis lin.

Tre interese parolis ankoraŭ distr.- 
insp. Ĉ a p k a kaj pol.-kons. d-ro Buchs -  
b a u ra. Fine H i r z fermis la propagan- 
dan vesperon per vivekvoko al nia 
movado.

La 28an de aŭgusto je la 9a ko- 
menciĝis la solena kongresmalfermo. 
Partoprenis la samnombra kolegaro el 
Wien, Linz, Salzburg, Budapest, Dres
den, Leipzig, München. Krome alvenis 
sekcia ĉefo d-ro S e y d 1 kiel reprezent- 
anto de la ministerio por eksteraj aferoj, 
vicurbestro E mme r l i n g ,  ĝendarma 
landdirektoro d-ro Burg,  kortega kon- 
silisto d-ro Lossigh,  d-ro Dress i e r ,  
polica direktoro d-ro Schul z ,  T a n d -  
1 e r, polica korespondanto Wi l h e l m,  
pol.-kons. d-ro Buchsbaum,  policaj 
superaj komisarioj d-ro S c h n e i d e r ,  
S c h u s t e r  kaj S c h m u t t e r e r .
. La ĝenerala prezidanto de la Ligo 

S c h o b e r  malfermis la kongreson per 
afablaj salutvortoj germanaj kaj esper- 
antaj, dezirante plej bonan sukceson. 
La kantunuiĝo kantis la hlmnon kaj 
rikoltis grandan aplaŭdon. D-ro S e y d 1 
salutis la kongreson en la nomo de la 
registaro, vicurbestro E m m e r l i n g  en 
la nomo de la urbo Wien. Sekvis salut- 
paroladoi de diversaj kongresanoj ali- 
landaj. Posttagmeze okazis la unua 
laborkunsido.

La 29 an de aŭgusto antaütagmeze 
oni studvizitis la polican muzeon kaj 
la identigan oficejon. La kolektajoj kaj 
aranĝajoj tie bone impresis kaj imponis 
la kongresanojn. Posttagmeze je la 4 a 
okazis la dua laborkunsido, dum kiu 
tre interese referatis F r e n z e i  (Linz) 
pri la higiena polico, Hi r z  (Wien) pri

historio de 1’ Wien-a kaj Aüstria polico 
kaj distr.-insp. S t a n i s l a v k y  pri la 
kolekto de materiaio por fakterminaro.

La tria laborkunsido okazis la 30an 
je la naüa antaütagmeze. D-ro T o t h 
referatis pri la organizo de la Hungar- 
landa polico, R o b o z pri la infanpolico.

A. de Ma r i c h  fermis la kongreson 
per fajraj vortoj al ĉiuj partoprenintoj 
kaj menciis, ke venontjare la kongreso 
okazos en Kopenhagen. Sekvis la foto- 
grafado de la kongresanoj. Posttagmeze 
okazis studvizitoj de la Wien-a polica 
lernejo en Schwarzenberg-Kaserne.

Franz Hirz, Wien.

OOMOTO.
S-ano B. Selz er, Wien, letere deman- 

dis japanan korespondanton sian pri 
tiu interesa nova sekto kaj disponigis 
al ni la ricevitan respondon supozeble 
ĝenerale interesantan.

E speranta Propagando-A socio 
Ajabe Kioto Japanujo

Aj abe ,  la 13an de majo 1924.
S i n j o r o  t r e  e s t i m a t a !

Kun kora plezuro mi legis vian le- 
teron kaj mi sincere dankas por viaj 
demandoj pri Oomoto-instruado. Oni 
nun presas priskriban libreton esper
antan, kiun ni volonte sendos al vi tuj 
kiam ĝi estos preta. Mi do sciigas 
al vi hodiaü nur mallongajn elementojn 
de Oomoto; por la detaloj bonvolu 
turni vin al la broŝuro, kiun ni baldaü 
povos sendi al vi.

Oomoto eknaskiĝis kun Kami ga -  
k a r i  de la kreintino Nao Deguĉi en 
1892. (Per Kamigakari oni signifas 
„Dioposedo“ aü „esti en spirito“.) Post 
la morto de ŝia edzo ŝi devis batali 
kontraü Ciuspecaj mizeroj kaj doloroj 
plej maldolĉaj imageblaj. Unu tagon Si 
estis subite jetita en la staton de Ka
migakari kaj el Ŝia propra intemajo el- 
paroliĝis malgraŭvole laŭte voĉo, kiu 
diris mirindajn antaŭdirojnkaj admonojn.

ĉe tio la najbaroj pensis, ke ŝi estas 
ekposedita de frenezo, tarnen ŝi mem
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estis tute klare konscia kaj bone kon- 
vinkita, ke ŝi estas ĉe ŝi. ŝi ne volis 
esti rigardata kiel freneza, ŝi do petis 
al sia interna estajo, ke ĝi kvietiĝu; 
kaj tiam ĝi ordonis: „Prenu la plumon!“

La vortoj ŝin konfuzis, ĉar verdire 
ŝi neniam antaŭe lernis skribi, ŝi estis 
efektive senaboculino, sed obei al dia 
ordono ŝi de vis; ŝi prenis sekve plu-

Imon, kiu moviĝis aŭtomate kaj aperis 
vortoj unu post la alia sur la papero, 
kaj tiamaniere la sankta skribo fariĝis.

Estas ja rimarkinde, ke en la Skribo 
oni trovas detalajn profetajojn pri gravaj 
mondaferoj, sorto de Y homaro kaj ce- 
teraj multaj avertoj, kiuj ja e f e k t i v -  
i ĝ i s  akurate siatempe sen eĉ la plej 
malgrandaj eraroj. La grandan mond- 
railiton kaj la tertremegon en Tokio last- 
jare, laA kreintino antaüskribis jam en 
1892. Ŝi profetis ankaü, ke venös Re- 
formiĝo au la lasta Batalo de 1’ hom

aro, predikita en la biblio, kaj ŝi ad- 
monis, ke ĉiuj homoj faru konfeson kaj 
adoru Dion.

Noblega estis la karaktero de la 
Patrino Nao kaj ŝi kondukis viron ĝuste 
konforman al la leĝoj de Dio. Ŝi diris, 
ke ŝi estas la Johano kaj atendas la 
alvenon de la Kristo, kaj tiu Kristo 
aperis — li estas Wanisaburo.

Li (oni nomas lin Ĉefo aŭ Majstro) 
naskiĝis la 12an de julio 1871 en vi- 
laĝo Anao, proksime de Kioto; jam de 
sia infaneco li montris eksterordinaran 
miraĵon; en la aĝo de 28 jaroj li estis 
gvidata de Dia sendito al la monto 
Takakuma, kie li travivis senantaü- 
ekzemplan praktikon de anima asket- 
ismo en la dauro de unu semajno. 
Dank’ al tio li ricevis mirindan povon 
travidi, aŭdi, komuniki, diveni ĉion, tute 
egale pri tempo kaj spaco; li sciiĝis 
perfekte la veran staton de la uni verso; 
li antaüsciis jam pri la aferoj, kiuj 
okazos post centmiloj da jaroj. Li po- 
sedis sekve ĉiujn necesajn kvalifikojn 
por la savonto de la mondo. Li re- 
sanigis sennombrajn malsanulojn per 
la potenco de animo kaj de vortoj; 
blindulo ekvidis, lamulo ekmarŝis. (Tio 
respondas al la Baptado de Kristo.)

Li venis al Ajabe per mirinda aranĝo 
de Dio, kaj sindoneme laboradis por 
la bono de 1* homaro. Okazis tarnen 
en 1920 Oomoto-afero pro la miskom- 
preno kaj antaŭjuĝo de la registaro: 
tio estas oni leĝe atakis la Sanktan 
Skribon, en kiu oni trovis, ke Wanisa
buro estas la reĝo elektita de Dio. Oni 
do jetis la Cefon en malliberejon por 
duonjaro, kaj kondamnis lin al penega 
laborado kvinjara, sed la afero pendas 
ankoraŭ ĝis hodiaŭ sen decido.

La aütoritatoj registaraj konstante 
turmentas kaj persekutas la anojn de 
Oomoto, rompante la tombon de Kre
intino, kun la preteksto, ke ĝi havas 
similecon al la tombo de imperiestro, 
kaj detruante la Sanktan Diejon sur la 
monteto Hongu, tio estas la Oliv-monto, 
per la helpo de 3000 soldatoj, kiuj 
ĉirkaŭis la monteton. (Sescent sesdek 
ses bestoj staris en la sankta loko.)

#
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La Oomoto-anoj estis profunde 
ofenditaj kaj ĉagrenitaj je ĉio ĉi tio; 
ili elportis tarnen la abomenaĵon de 
dezertigo kun subpremita padenco, ĉar 
la Sankta Skribo jam antaue montris 
tiujn samajn okazintajojn. Dume la 
majstro Wanisaburo, tiam liberigita 
kaucie, publikigis la rakontojn el Spi- 
rita Mondo. (Oni nuntempe preparas 
traduki Esperanton tiujn rakontöjn.) Ili 
kaj la Sankta Skribo aperis videble 
por prediki la evangelion de Dia Regno 
tra la tuta mondo.

Ĉiuj ekzistantaj religioj kaj iliaj ge- 
fondintoj estas nur antaükurantoj de la 
vera Savonto Wanisaburo, kiu estas 
destinita ilin unuigi kaj perfektigi.

Depost la Oomoto-afero la nombro 
de ĝiaj filioj reakcie kreskis diversloke 
en Japanujo per rapidaj paŝoj kaj ho- 
diaŭ ni havas ĉirkaŭ 300 filiojn dum 
troviĝas kelkdekmiloj da kredantoj en 
nia lando. Lastan tempon Oomoto pre- 
mis la manojn kun la nova ĉina religio 
kaj koreaj religianoj.

La Majstro restas nun eksterlande 
por tre grava mondpropagando; ni 
firme kredas, ke tempo venös tre bal- 
daü, kiam la tuta mondo retrovos en 
Wanisaburo la duan revenon de Kristo. 
Li ja konstruos sur la tero eternan 
paradizon. Li havas de nasko signon 
de orion-stelaro sur sia dorso kaj najl- 
signojn sur siaj manplatoj.

Fine mi petas vin, estimata sin- 
joro, ke vi havu la bonecon antaülegi 
tiujn ĉi foliojn antaü samideanoj en via 
lando, kaj ankaü antaü la kongresanoj 
en Wien.

Kun kora saluto mi restas sincere via
1. J u r i

sekretario de Oomoto Centra Oficejo.
P. S. Ni sendis al vi fotografaĵon 

de s-ro Wanisaburo.

V e r k i n t o J ,  e l d o n a n t o j !
Sendu al ni viajn verkojn por rccenzo!

••

MIA FRATINO.
Peter Altenberg.

Jen, nun do estas malviva ankaü 
la viro, kiu sola ankoraü vivindigis la 
vivon al mi. Li bezonis min, la viro 
kun la multaj, amataj arĝentharoj, tiu 
maljunulo okdekkvinjara.

Mi sciis neniam, ke mi loĝis kune 
kun maljunulo.

Neniam mi tion sentis, neniam.
Nur se oni longe estis forestinta pro 

vizito aü teatro, li diris: „Dank’ al Dio, 
ke vi reestas ĉi tie!M Li prizorgis ne
niam la sorton, sed legis diligente „Naü- 
dektri“ de Viktor Hugo. Nun li estas 
dormirinta kaj postlasis al mi la Kolekt- 
itan Verkaron de Viktor Hugo en pomp- 
leda volumo kaj poreternan rememoron 
je sia boneco. Estas tiel malmultaj 
homoj vere bonaj kaj unu el ili for- 
iris. Mi havas ankoraü du fratojn kaj 
unu fratinon. Se mi estus fariĝita mal- 
sanulflegistino tiam, kiam mi unuafoje 
eksuferis la malnoblecon de homoj, 
mi povus diri, ke mi posedas ankoraü 
ĉiujn, ĉiujn homojn, kiuj min bezonas! 
Sed tiel la eta rondo konstante mal- 
pligrandiĝas. Mia frato konsilis al mi, 
aĉeti japanajn, ornaĝilajn vualfiŝojn en 
kristalkuvo, sturnon kaj smaragdlezar- 
dojn. Mi provos. Tion ne estas rimedo 
por forgesi la doloron je 1’ amata mal
junulo arĝenthara. Sed ĉar oni ekzistas, 
oni devas provi ion, tiel longe, ĝis oni 
estos unuiĝita.

Esperantigis Senio Weingast.

T R A  T A  M O N D O .
DUDEK MH MEJLOJN SUB TA 

MARO. *
Angla submara boato H 26, kiu 

estas entute la plej granda submara 
boato, entreprenis vojaĝon, vere grand- 
stilan. Tiu ĉi boato ekveturis sub la 
maro la 20an de januaro tiu jaro de 
Portmouth al Singapore kaj tuj reen. 
Tiun ĉi vojaĝon, entute dudek mil 
mejlojn, faris la boato seninterrompe 
sub la maro, sen ia akcidento. Ankaü 
ne estis necese, fari ian ajn riparon.
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Austria Esperantista Delegitaro
KION NI NUN BEZONAS.

Konsiderante la efikon de la XVIa 
je la publiko ni povas ĝoje konstati, 
ke ĝi estis tiom bona, ke estus grava 
peko, se ni aüstriaj* esperantistoj ne 
komprenus la devojn, kies senhezitan 
plenumon tiu bona efiko ŝarĝigis sur 
niajn ŝultrojn. Ni vidis, ke la plej gravaj 
aütoritatoj de nia ŝtato rigardas atent- 
eme nian movadon kaj certe ne plu 
kontraüstaros la iom-post-ioman efek- 
tivigon de niaj celoj. Do, ni devas forĝi 
la feron, dum ĝi estas varmega.

Komprenante Ci tiun situacion la 
konferenco de A. E. D. decidis, kunveni 
la lan de novembro 1924 en Oraz 
por pretigi la laborplanon por la ven- 
onta agado.

Ĉar estas honora devo de Ciu cel- 
konscia esperantisto, kunlabori laüforte, 
mi permesas al mi, konigi kelkajn ideojn 
lau mi taügajn por la progresigo de 
nia movado en Aüstrio. Mi petas do 
Ciujn grupojn, priparoli ilin antau la 
novembra konferenco, por ke iliaj de- 
legitoj povu vere reprezenti la Cirilatajn 
decidojn de siaj societoj.

1. Ĉiu aktiva esperantisto nuntempe 
devas pagi sufiĉe grandajn sumojn, eĉ 
se li volas subteni nur la plej gravajn 
organizojn de nia movado, Car ili Ciuj 
bezonas monon. Por prizorgi la be- 
zonojn de centra organizo ankaŭ A.E.D. 
bezonas monon. Nun estas la demando, 
de kie ĝi prenu Ci tiun Cefan bezon- 
ajon, se la unuopaj esperantistoj ne 
plu povas pagi plian imposton kaj la 
societoj ne povas disponigi pliajn for- 
pagojn ?

• Aliflanke Ŝajnas esti certe, ke la 
grupoj aü societoj estas kapablaj, fari 
pli da laboroj ol estas necese por gvidi 
ia lokan Esperantomovadon.

Pri tio mi proponas al la okazonta 
konferenco, principigi la metodon, ke 
Ciujare alia societo estu la Ce f l o k o  
de A. E. D., kiu devas prizorgi la neces- 
ajojn de A.E.D.

Kelkaj eble kontraüdiros, ke tiu Ci

metodo ne estas bona, Car A. E. D., sid- 
ante ekzemple en Salzburg, ne povus 
tiel efike influi la decidajn aütoritatojn 
estantajn en Wien.

Al tiuj mi simple respondas, ke pri 
la Cefloko nur temas rilate la preparojn 
de petskriboj k. t. p. al ministrejoj kaj 
ke la transdono de tiuj skribajoj povus 
okazi per petita ano — Cu unuopa per- 
sono, Cu societo — de A. E. D. Mi 
havas la konvinkon, ke Ciu memvole 
aniĝinta al A. E. D. volonte plenumos 
pro disciplino tiajn petojn.

La monelspezoj por unu jaro facile 
povas esti pagataj de kiu ajn societo, 
kapabla por tiu Ci certe ankaü honor- 
iga ofico. Krome la jus proponita si- 
stemo ankaü vekus sanan konkuremon 
inter la partoprenantaj societoj.

2* En nia patrolando oni penegas 
oficiale kaj neoficiale, per Ciuj rimedoj 
akceladi la evoluon de la fremdulaferoj. 
Estas mirige, ke la pri tio kompetentaj 
faktoroj ne jam sentis la mankon de 
Esperanto inter siaj rimedoj.

Do estus tasko de nia konferenco, 
pristudi Ci tiun aferon kaj komisii la 
novan Ceflokon, verki koncizajn skrib- 
ajojn al la ministrejo por komerco kaj 
trafiko kaj al la diverslandaj oficejoj 
por fremdulaj aferoj (trafiko). La supre 
nomitan ministrejon oni devus klare 
atentigi, ke Esperanto devus esti instru- 
atajo en Ciugradaj komercaj lemejoj.

3. Sama skribajo estu sendata al la 
ĝeneraldirektoraro de la poŝto, telegrafo 
kaj telefono, ke tiu dekretu la envic- 
igon de Esperanto en la instruplanon 
de la kursoj por siaj estantaj kaj est- 
ontaj geoficistoj. En tiu skribajo oni 
petu, ke la landaj direktoraroj ricevu 
la ordonon, intertrakti la okazigon de 
la instruado kun la landaj Esperanto* 
societoj.

4. La ministrejo por intemaj aferoj 
(oficejo de la liglanda kanceliero) estu 
instigata, aranĝiĝi Esperantokursojn por 
ĝendarmaro kaj polico.

Kompreneble la liglandaj estraroj
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de polico kaj ĝendarmaro ankaŭ devus
pritrakti la aferojn kun Ia koncernaj 
Esperantosocietoj por eviti haoson ri- 
late la instruantojn k. t  p.

5. Ankaŭ la soldatoj de nia mal- 
granda armeo devas partopreni di.versajn 
kursojn kaj mankas al ili kursoj pri 
Esperanto, kiun iingvon ili tre bezonus 
en militaj tempoj — kiuj ja bedaŭrinde 
ankoraŭ ne pasis por ĉiam — ĉar ia 
„Ruĝa Kruco“ tre simpatias kun Esper
anto kaj la idealo, ke vunditoj kaj san- 
igistoj de ĉiuj nacioj sin tuj komprenu, 
estas nepre aspirinda.

Tiai ni proponu niajn servojn ankaŭ 
al la ministrejo por la armeo, laŭ kies 
ordono la komandoj de la brigadoj 
aranĝu la aferon kun la Esperanto
societoj en la landoj.

Jen miaj proponoj al nia dua ĉef- 
kunveno. Ĉar ili postutas grandan la- 
boron, Ĉiu Esperantosocieto en nia ŝtato 
povus tre faciligi ĝin> se ĝi sendos al 
Graz delegiton kun jam preta teksto de 
unu el la Ĉi tie proponitaj skribajoj. 
Mi mem promesas verki tiun Ĉe p. 4a 
de tiu ĉi artikolo.

D-ro Adolf Halbedl, Graz.

i

Tuftmonda Esperantista Ugo Fervoiista
Centro: Bisamberg n-ro 248 apud Wien.

RAPORTO.
La 6 an kaj 7 an de aŭgusto estis 

kunvenoj de Intemacia Asocio Esper
antista Fervojista (I.A.E.F.) refondita 
dum la XIIIa.

La austria delegito kaj la anstataü- 
anto de la germana delegito proponis 
ŝanĝon de la ŝtatutoj pro maltaügeco 
de la ĝisnunakonstruo kaj labormaniero 
de la Asocio. La fakto, ke la anaro 
malpliiĝis de iam pli ol 300 ĝis 34 
pagintaj membroj, montras sufiĉe, ke 
la farita propono estis necesega. Sed 
la prezidanto kaj sia samjesularo kon- 
traüstaris kaj perfortige ne permesis 
voĉdonadon pri tiu propono. Ili volis 
prokrasti la aferon al la kunveno dum 
laXVIla. Ankaŭ simplan, sed laü opinio 
de la menciitaj delegitoj necesan Ŝanĝon 
de la tagordo ili malpersis.

Ankaü admono al prezidanto, ke li 
per tiu perfortigo detruas 1.AE.F. ne 
havis rezulton. Tial la aüstriaj, ger- 
manaj, polaj, italaj, svedaj kaj kelkaj 
Cehaj kolegoj tuj foriris el la kunsido 
kaj fondis la 7an posttagmeze T.EL.F. 
sur pli bona bazo. Du tagojn poste la 
nova prezidanto de I. A. E. F., nuntempe 
eble 20 membra, venis al mi kaj volis 
instigi min kaj miajn samopinionantojn, 
reveni al I. A. E  F.

Tiun nature ni rifuzis, sed invitis la 
mahnuitajn I. A. E. F.-anojn, kunlabori

kun ni je komuna celo pligrandetigante 
nian T. E. L. F.-on.

T. E. L.F. havas ĝisnun pli ol 180 
pagintajn anojn. Hugo Steiner. J

Regularo
de la

Tutmonda Esperantista Ligo Fervojista
(T. E. L. F.)

Tutmonda Esperantista Ligo Fer
vojista celas:
a) propagandi kaj instrui la lingvon 

Esperanto irrter la fervojistaro,
b) eldorri fakrevuon kaj fakan termin- 

aron,
c) klopodi enkonduki Esperanton ĉe 

fervojoj,
d) plifaciligi al gemembroj kaj iliaj fa- 

milianoj ia vojagadon kaj restadon 
en eksterlando.
La Ligo estas neutrala rilate al re

ligio, nacieco kaj politiko. En ĝi viroj 
kaj virinoj estas egalrajtaj kaj elekt- 
eblaj en Ĉlujn postenojn.

La Ligo konsistas el:
1. landaj organizoj (L.O.) kaj izolaj 

membroj en tiaj landoj, kie ne estas 
jam starigitaj L. O.-j. Tiuj Ĉi izoluloj 
havas rajton kaj devon, fondi L. O.-n, 
se almenaü kvin kolegoj tie troviĝas. 
L.O. estas memstara en sia agado;

2. reprezentantaro. L.O. rajtas elekti
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po unu delegiton por ĉru komencita

Jdeko da gemembroj, kiu havas unu 
voĉon. Estro de L. O. estas reprezent- 
anto kaj samtempe delegito de sia lando 
por la iniua deko da membroj. Kie ne 
ankoraü ekzistas L.O., T.E.L.F.-a estraro 
decidas, kiu el la izolaj gekolegoj estu 
reprezentanto. La reprezentantoj havas 
la devon, alsendi ĉiumonatajn raportojn 
pri okazintajoj en la esperantista fer- 
vojista vivo de iliaj landoj al T.E.L.F.- 
estro, kiu publikigos ilin en niagazeto;

3. T.E.L.F.-a estraro:
a) prezidanto,
b) vicprezidanto,

I  c) Sekretär io,
I d) kasisto,

(a—d el la sama lando)
e) du konsilantoj el najbara lando.

L. 0 . rajtigu por la tuta nombro de 
siaj voĉoj unu aü kelkajn personojn 
voĉdoni en jarkunveno. T.E.L,F.-a estraro 
estas elektata en jarkunveno per ab
soluta plimulto da voĉoj por la dauro 
de unu jaro. Reelekto estas permesata.

La prezidanto reprezentas la Ligon 
ĉiuflanken. La estraro kunvokas la jar- 
kunvenon kaj publikigas la tagordon 
almenaü du monatojn antaüe.

La proponoj diskutotaj en jarkun
veno devas alveni al la estraro ne pli 
malfrue ol ses semajnojn antaü la kun- 
veno.

La administra jaro daŭras ĉiam de
1. aŭgusto ĝis 31. julio. L O . pagas 
por ĉiu aliĝinta membro la kotizon sen- 
pere al la estrarkasisto. La kotizo estas 
fiksota en ĉiu jarkunveno.

Disiĝo de la Ligo okazas nur, se 
kvar kvinonoj de ĉiuj rajtigitaj voĉoj 
por tio voĉdonas. En tiu ĉi okazo la 
havajon ricevas iu Esperanta organizo 
destinota per simpla plimulto da la voĉoj.

*
Tutmonda Esperantista Ligo Fer- 

vojista estis fondata la 7. aügusto 1924 
dum la XVI a en Wien.

Estis elektataj prezidanto s-ro Hugo 
S t e i n e r  (Bisamberg apudWien), vic- 
prezidanto s-ro Hans L a c h m a n n  
(St Pölten), sekretario s-ro Oskar

S c h r ö d e r  (Wien), kasisto s-ro Josef 
W i m m e r  (Wien), ĉiuj el Aüstrio; kofr- 
silantoj s^ro Josef B a r v i f  (Brno) kaj 
s-ro Josef & e b i Ĉ e k (Olomouc), am- 
baö el̂  Ĉeĥoslovakio; reprezentantoj 
por Ĉeĥoslovakio s-ro Josef B a r  v if  
en Brno, Prafckä 23, por Germanlando 
s-ro Georg H a b e 11 o k en Breslau 10r 
Schleiermacherstrasse 19, por Italio 
s-ro Jacobo R o s e  en Trieste, v Tor 
S. Lorenzo 10, por Polujo s-ro Johann 
T i c h o w s k i  en Kattowitz, ul. Plebi- 
scytowa 25, III, kaj por Svedujo s-ro 
Axel E 1 f v i n g en Västeräs, Sloragatan 
n-ro 45.

La kotizo por la jaro 1924/25 estas 
por Aüstrianoj 22.000 aŭ. K, por Ger- 
manoj 1.50 ormarkojn, por ĉiuj Aliland- 
anoj 2.70 svis. fr. Por tio ĉiu membro 
ricevas la oficialan organon „Aüstria 
Esperantista“, kiu aperas monate.

AJLVOKLO!
Fervojistoj interrilatigu vin alT.E.L.F.- 

reprezentantoj. Kie ne estas ankoraü 
tiaj, anoncu vin al T. E. L. F.-estro, por 
ke vi fariĝu reprezentanto de via lando. 
Poste fondu L. O.-n kaj aligu la L. O.- 
anojn al T. E. L. F. Nepre bonvolu kun- 
labori sendante artikolojn por nia faka 
parto. Aüstriaj kolegoj ne ankoraü est- 
antaj L. O.-anoj skribu al s-ro Hugo 
S t e i n e r ,  Bisamberg apud Wien, 
L. O.-estro por Aüstrio.

FAKA VORTARO.
Nia plej urĝa laboro estas kaj estos 

la starigo de faka vortaro. La subskrib- 
into laboras jam de longa tempo je tiu 
grava tasko kaj eldowis vortareton fer- 
vojanJ) en germana kaj esperanta ling- 
voj. Ci tiu vortaro nur estas provo kaj 
instigita, por ke la kolegaro kritiku kaj 
proponu pli taŭgajn esprimojn. Sed ĝi 
nur estas destinata por kolegoj sciantaj 
la germanan lingvon.

Ni nun devas verki vortaretcm, kiu 
estas uzebla por la tutmonda fervojist- 
aro, do nuran esperantan, kia estas la 
vortaro de Kabe. Ci tiu tasko nur estas

J) Havebla kontrau tri respondkuponoj.
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«fektivigebla, sc ĉiuj gekolegoj kun- 
iaboras.

Pro tio denove mi alvokas Ja ko- 
legaron. Helpu ĉiuj, kiuj estas kapablaj, 
por ke ni baldaü havu nian vortaron!

La labormetodo estu jena: Oniprenu 
folieton 11 V*X81/* cm kaj skribu en 
la maldekstra supra angulo Esperante 
Ja terminon (en krampoj: la tradukon 
nacilingvan kaj, se eble, ankau alilingvan) 
kaj en la mezo esperantlingve la klar- 
igon. Do jenmaniere:

__________ UV. ____

vagono (Waggon) 

surrela veturiio

Se la provizo da vortoj estos su- 
fiĉe granda, ni publikigos la trovitajn 
esprimojn en nia fakfolieto (aldono al 
„Aüstria Esperantisto“).

Do antaüen, du helpu! La folietojn 
kun la fakvorto bonvolu sendi al la 
subskribinto.

Georg H a b e 11 o k, ferv. insp.
Breslau 10 (Germanlando)

Schleiermacherstrasse 19.
4

INTERNACIA KONGRESO DE
FERVOJISTOJ EN LONDON
1925.
ĉeĥa kolego sendas jenan eltranĉ- 

aĵon el ĉeĥa gazeto: „Internacia kongreso 
de fervojistoj okazos en julio 1925 en 
London por festi centjaran datrevenon 
de konstruo de la unua fervojo.“ Certe 
T. E. L. F. partoprenos ofidale.

Universala Esperantista Paciffista Ligo
Centro: Wien l, Hofburg (Aüstrio).

U. E. P. L., fondita 1923 en Nürn
berg, aranĝis en la kadro de la XVIa 
tri laborkunsidojn: la 7an, 8an kaj 12an 
de aügusto, kaj unu brilegan manifest- 
adon la 12an posttagmeze.

La Ĉefaj rezultoj de la laborkunsidoj 
estas jenaj decidoj:

La Centro de U.E.P.L. estas de 
nun en Wien.

La nova Ligestraro konsistas el:
Honora prezidantino: s-ino Klara 

Z a m e n h o f ;  prezidantino: s-ino Julia 
l s b r ü c k e r ,  10 van Beverningstraat, 
Hago, Nederlando; afergvidanta vic- 
prezidanto: s-ro Walter S m i t a 1, Wien; 
ĝenerala sekretario: Rud.M. Fr e y,Wien; 
kasisto: Karl K l a u s n i t z e r ,  Wien; 
vickasisto: Viktor K a s m a d e r ,  Wien.

La oficiala organo de U.E.P.L estas 
^Aŭstria Esperantisto*.

La Ligo laboros lau la programo 
de T „Sepjara internacia movado kon- 
traumilita* de Gustav Spiller, Genfeve.

La Centro estas komisiita, firme or-
ganizi la Ligon per elekto de landaj
sekretarioj interkonsente kun la plej
gravaj porpacaj societoj diverslandaj.

*

La „Pacifista Manifestacio“ okazis 
lunde, 11. aügusto, je la 3a 30 en la j 
granda salonego de Wiener Konzerthaus 
(kongresejo) kaj estis partoprenata de 
pli ol 3000 personoj.

Enkondukante s-ano Karl Mä t z l  
bonege ludis sur la granda orgeno 
„Preludon en Es“ de Joh. Seb. Bach.

Poste la preparinto de la aranĝo 
s-ano Rudolf F r e y  salutis la kunven- 
intojn, precipe la honoran prezidantinon j 
de la Ligo s-inon Z a me n h o f ,  la re- 
prezentanton de Aüstria Respubliko 
s-ron sekc.-kons. d-ron Maximil. Hel l ,  
la anstataüanton de la eksĉefministro 
kaj policprezidanto S c h o b e r ,  s-ron 
policdirektoron d-ron Sc hu l z ,  la re- 
prezentanton de 1’ komunumo Wien kaj 
ĉiujn aliajn ĉeestintajn eminentulojn. Li 
ankaü nekrologis pri la mortinta pre- l 
zidanto de U. E. P. L., lia prelata moŝto 
Alexan der G i e s s w e i n, Budapest 
Fine li konigis la elektproponon de la 
preparinta iaborkunsido, laü kiu la Lig
estraro estis elektata per aklamo.

Jenaj organizoj, respektive personoj 
letere au telegrame simpatisalutis la
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pacifistaron: La prezidanto de 1’ Austria 
Respubliko d-ro Ha i n i s c h ,  ministro 
por instruaferoj d-ro S c h n e i d e r ,

Bnternacia Virinligo por Paco kaj Liber
eco (Gen£ve), Internacio de Kontraü- 
militistoj (London), la brita sekcio de 
„Neniam plu militon!“, Esperantista 
Pacifista Ligo de Finnlando, la prezid
anto de l’Aüstria Pacifista Societo s-ro 
Rud. G o l d s c h e i d ,  Bulgara Vegetara 
Asocio, s-ino H a n k e 1, Dresden, prof-ro
O. Si mon,  Wien. ’

S-ro A. D e g e n, prezidanto de Tut- 
monda Asocio de Geinstruistoj Esper- 
antistaj, salutis la kunvenintaron nome 
de tiu Asocio menciante la gravan rolon 
de F edukado por la venko de la pac- 
idealo.

Sekvis parolado de s-ro d-ro S u e s s, 
profesoro kaj dekano de la filozofa fa- 
kultato de 1’ universitato en Wien. Li 
traktis ĉefe jenajn pensojn: Se ni celas 
disvastigante la Zamenhofan lingvon 
alproksimigi reciproke ankau la korojn 
de la homoj, ni ne forgesu, ke ebliĝas 
eviti la armilojn nur, se regas fidemo 
inter popoloj. Ne povas ekzisti justeco 
sen veremo. Kiel la sciencoj konstruas 
la grandegan konstruajon, de ĉiu nacio 
kompletigatan, la unu homan ekkonon, 
tiel ni ĉiuj helpu al efektivigo de 1’ unu 
homa moralo. Antaŭ ĉio devas esti 
postulata de la popoloj veremo.

Precipe interesaj estis la pensoj pri 
la paco elparolitaj de la ĉina verkisto 
s-ro Kenn.  Salutinte Aüstrion, la urbon 
Wien kaj la esperantistajn^ pacifistojn li 
rakontis pri la pacideo de 1’ Ĉinoj. „Bona 
filo ne soldatiĝas“, diras ĉina proverbo. 
La ĉina esprimo por paco estas kun- 
metita substantivo, kies unua parto si- 
gnifas harmonion, la dua egalecon. Ne 
povas ekzisti vere paco sen egaleco; 
kie ekzistas superuloj kaj subuloj, tie 
mankas la necesa natura bazo por paco. 
Ni celu egalecon kaj ni akiros la pacon.

Post paüzo trafluis la salonegon 
mistere la mallaütaj orgentonoj de bel- 
ega „Benediktus“, komponita de Max 
Reger, ludita de s-ano Mätzl .

Philipp v. Z e s k a, aktoro de Burg
theater, verve kaj kun profunda sento

deklamis la majstropoemon „Preĝo sub 
la verda standardo“, kiun sekvis la 
emociiga parolado de la Ligprezidant- 
ino s-ino I s b r ü c k e r :  Ege bonkora, 
sed energia kiel ĉiam. Ĉefaj pensoj: 
Travivinte la teruraĵojn de la mond- 
milito kaj spertinte ĝian senrezuttecon, 
konsiderante la nurdanĝerecon de reaj 
militpreparoj oni nur povas voli pacon 
senkondiĉan kiel bazon por estonta 
paca vivado. La scienco, kiu multan 
bonon havigis al la homaro, ne povis 
solvi la militproblemon; male ĝi havigis 
al la popoloj plej akrapense preparitajn 
mortigilojn. La milito alportis al ĉiuj 
nur malutilon aŭ ŝajnutilon, plejgrandan 
per la reciproka venenigo de la mensoj. 
Ankaü ne estas dube, ke venonta mi
lito estos pli terura, pli barbara ol la 
pasinta. Nun jam pli multaj armiloj 
estas fabrikataj ol en la lastaj militjaroj. 
Sciante tion ni pacifistoj devas prepari 
militon kontraü la milito. Ni ĉiam me- 
moru la ĉefan ideon: Ne povas okazi 
inilito, se la popoloj ne volas ĝin; kaj 
tiuj popoloj estas ni ĉiuj! Komprenu 
la patrinoj, ke ili dolore naskis siajn 
idojn kaj zorgoplene edukis Hin ne, por 
ke ili estu memmortigontoj; komprenu 
la edukantoj, ke ili instruante malamon 
ne servas al sia popolo endanĝerigante 
ĝin nesaveble pro gasbomboj venenig- 
antaj tutajn regionojn; komprenu ĉiuj, 
ke estas sensence ne malpli ol nemorale, 
pli volonte morti ĉirkaŭata de malvero 
ol vivi vereme. Se ni komparas milit- 
emon al epidemio, ni devas forigi la 
bacilojn, per kiu la interpopola atmo- 
sfero estas venenigita: la malfidon, mal
amon inter la homoj. Ni purigu je ili 
nian animon, ĉiu komencu je si ir.em! 
— Praktikan vojon montras al ni la 
programo „Sepjara agado por forigi 
militon“ 1) de Gustav Spiller, Genfeve, 
kiun ankaŭ sekvos U. E.P.JL. — Prak- 
tike kaj energie ni agu diligente por 
konstruo de nova, pli bona mondo pli 
sana, pli morala, pli feliĉiga

Post s-ino Isbrücker faris s-ro d-ro 
P r i v a t  la ĉefparoladon de la Mani-

‘) Pubiikigota en venonta numero.



p

♦

Paĝo 26 A ŭ s t r i a  E s p e r a n t i s t o N-o 2

festacio brilegan kiel kutime. Ni ĝin 
raportos detale en venonta numero.

Entute la impreso de V vespero estis 
impona kaj neforgesebla.

(Daŭrigota.) W. Smital, Wien.

PETO
al ĉiuj Esperanto-Societoj en Aŭstrio!

Konsiderante la gravecon de la fort- 
kunigo por la pacifista movado ni petas 
vin ĝentile, atentigi pri Esperanto la 
diversnuancajn pacifistojn en via ĉirkaŭ- 
aĵo. Estos kompreneble honora devo 
de la samlokaj esperantistoj, disponigi 
al interesuloj taŭgajn instruontojn.

E s p e r a n t o - s e k c i o  
de Kontraŭuloj de 1* militservo

en Aŭstrio.

RADIO KAJ ESPERANTO
La XVIa Universala Kongreso de 

Esperanto per la paroladoj de P sin- 
joroj I s b r ü c k e r  (Holando), P i t l i k  
(Cehoslovakio), B a 1 k a n y (Hungarujo), 
S a g g i o r i  (Italio), G r e n k a m p  (Po- 
lujo), Ma r c ha r d  (Anglujo),Mangada 
(Hispanujo), F i s c h e r  (Romanio) kaj 
K r e s t a n o v  (Bulgarujo) fortege inter- 
esigis la aüstrian radiopublikon je la 
problemo de la internacia lingvo. La 
firmo „Radio-Hekafon“ (Czeija, Nissl 
&  Co.) pro la afabla disponigo de sia 
sendstacio en la Teknologia Metia Mu- 
zeo, Wien IX, akiris honoran lokon

kiel pioniro de nia ideo en nia lando. 
Ankaü la radiojurnalo „Radiowelt“ 
(Radiomondo), Wien III, meritas la 
dankon de la Esperantistaro pro ĝiaj 
favoraj poresperantaj artikoloj en la 
lastaj numeroj aperintaj. En la kajero 
24a en artikolo pri nia XVIa oni legas: 
„Esperanto estas lingvo por ĉiuj, Radio 
estas la lingvo al ĉiuj.“ La devo de 
la esperantistaj societoj estas nun, atent
igi iliajn membrojn je radio, la plej 
grandioza kaj plej grava elpensajo de 
la XXa jarcento. La societoj devas 
havigi al si radioaparatojn (imitante la 
societojn de Saalfelden kaj de Ratten
berg) kaj praktike montri la neceson 
de la radio kaj pere de ili varbi radio- 
amatorojn inter la Esperantistaro.

La „Libera Esperantista Labor- 
komunumo“, Wien VII, Lerchenfelder
strasse 23, petas ĉiujn gesamideanojn, 
kiuj posedas aparatojn aü kiuj interesas 
pri radio, sendi al ĝi plej baldaüe siajn 
adresojn por starigi adresaron de esper
antistaj radioamatoroj kaj por doni al 
la interesuloj precizajn informojn. En 
la ĉefartikolo de la supre citita numero 
de la „Radiowelt“ estis skribata: „Ili 
(Radio kaj Esperanto) estas bonaj 
amikoj kaj, se ne ĉio trompas, ili iĝos 
ankoraŭ pli bonaj.“ La Esperantistaro 
devas verigi ĉi tiujn vortojn kaj per 
tio pli rapidigi la oficialigon de Esper
anto kaj la venkokuron de Radio.

Rajm. A. Ĉecfi, Wien.

|  3liniaj anoncetoj kostas 5000 aŭ. K. — Reklamo V, paĝo =  30 mil, 
V« paĝo == 60 mit aŭ. K por unu numero, por pluaj lau interkonsento

pk. =  poŝtkarto, il. =  ilustrita, hm. =  helpmono, 1. =  letero, pm. =  poŝtmarkoj.

A ĉ e t a n t e  b o n v o l u  ĉ i a m r i l a t i g i  vi n j e n i a  ĵ u r n a l o !
Ferry Schöbinger, St. Pölten (Aüstrio), 

Bundesbahnwerkstätte, deziras korespondi 
letere aü per i l  pk. kun alilandanoj.

Richard Salzer, Korneuburg apud Wien, 
Stockerauerstrasse 10, deziras interŝanĝi 
pm. kun ĉiuj landoj. Ne sendas unue.

Rajm. A. Ĉech, Wien IX/1, D’ Orsaygasse 
n-ro7/23, deziras interŝangi pm. kun seri- 
ozaj kolektantoj.

Leopold Neubauer, Wien XIII/4, Hackinger-
strasse 39, ŝanĝas il. pk. kun ĉiuj landoj, 
pm. bildflanke.

Esperanto Servo, Klosterneuburg apud 
Wien, Martinstr. 59, 61. Ni aĉetas por nia 
Esp. ekspozido po 1 au 2 ekzemplerojn 
de ĉiu Esp. gazeto kaj ankaü aliajn Esp.- 
aĵojn efikajn. Ni prizorgas Ciujn Esp.-ajojn. 
Ni servadas al Ciuj Esperantistoj. Ni an
kaü deziras korespondi kun la tuta mondo 
per il. pk.; dam respondos.

Redaktoro de „Austr. Esp.* Hugo Steiner, 
Korneuburg apud Wien, Hovengasse 12, 
interŝanĝas pm. kaj hm. Ne sendas unue, 
sed ĉiam tuj respondas. Fuŝmarkoj ne ak- 
ceptotaj.

i
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VI B E Z O N flS  ESPM
mendu ĉe;

Esptiaiiisu rtimmi lai Eeaerci Hm
Wien VI, Mollardgasse 55 (provizora adreso)

3 1 ai
KUDROMAŜINOJ 

BICIKLOJ KAJ 
SKRIBMAŜINOJ

PICK* WIEN
Centra magaz.: IX, Liechtensteinstr. 27
Filioj: IV, Wiedner Hauptstrasse 10 kaj 

VI, Gumpendorferstrasse 67.
O n l  p a r o l a s  E s p c r a n t c l

c

ĈIUJ esperantistoj AĈETAS
ŝtrumpojn, duon-ŝtrumpojn 

' por viroj, ŝelkojn,
ŝtrumpetportilojn k. t. p. ĉe

Oskar Popper, Wien VH
Zollergasse 37

ĉar ili ricevas 10% rabaton
de Ia pogrand-prezoj. 

R i l a t i g u  vi n j e t i u  ĉi a n o n c o t

de E. U. I».
rekomendas lernilojn de Esperanto por 
germanoj kaj ĉeĥoj, jarkolektojn de 
„La Esperantisto" kaj ĉiujn aliloke el-

donitajn instruilojn.
Mendeble Ce R. ĈECH, Wien IXyl,

D’ Orsaygasse 7/23.

Atentu! Atentu!
Asocioj kai komercistoil

V e r k o j n  kaj Ciujn aliajn fakajn 
laborojn por metiaj kaj industriaj 
celoj en korekta kaj aktuala efek- 
tivigo je malaltaj prezoj akceptas

Gstaltner & Co. G.m.b.Ha
Ko r n e u b u r g  (Austrio) 

Presejo de „Austria Esperantisto“

HNDREHS DEISTLER
Granda elekteblo je sukeraĵoj, tortoj, bombonoj, ĉokoladoj k. t. p

por ĉiuj okazoj.
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Ptir den Unterricht 
und zur Fortbildung
empfehlen wir nachstehende, vielfach erprobte Lehrm ittel:

iO

Brüggemann, Lehrbuch
mit Schlosset...............öK

Degen, Kleines Lehrbuch 
Otto, Elementarlehrbuch

mit Schlüssel...............
Schamanek, Sprach- und

Uebungsbuch...............
Stark, Elementarlehrbuch 
Stucke, Lehrb. für Selbst

unterricht ...................
Velten, Elementarlehrb.

Wörterbücher:
Bennemann, Handwörterb.

1. Teil: Esper.-Deutsdx
2. Teil: Deutsch-Esper. 

C hristaller, Deutsch-
Esperanto -Wörterbuch 

Loy, Taschenwörterbuch 
Deutsch-Esperanto . . 

Steter, Wörterb. Deutsch- 
Esperanto u. Esperanto- 
Deutsch, gebunden . . 

Schröder, Klein. Wörter
buch Esper.-Deutsch u.
De utsch-Esperanto • 9

r :

ÖK 36.000
99 5.000

45.000

12.000
99 25.000

15.000
99 35.000

s r :

ÖK 62.000
99

99 1  O v i v U v

99 54.000

4b * 
•  • 40.000
4 • . 

» • 9.000

ÖK
»t

f»

»9

99

9»
9t
99

18.000
27.000

26.000

43.000

51.000
24.000
15.000 
5.000

Uebungsbücher:
Bennemann, Lesebuch 

Tra la mondo, 1. Teil .
Tra la mondo, 2. Teil .

Fricke, Universala Lego- 
l ib r o ..............................

Goldschmidt, Bildotab- 
uloj, kartoniert . . . .

Goldschmidt, Bildotab- 
uloj, gebunden . . . .

Kabe, Unua Legolibro .
William, Legolibro . . .
Zamenhof, Ekzercaro .

Forlblldungtblicher:
Christaller, Esper., geb. ÖK 26.000
Lippmann, Sprachl. Gut

achten ..........................
Loy, Mehrsinnige Wörter
Minor, Deutsche Redens

arten ..............................
Velten, Dr. Zamenhofs 

Formwörter-Tabelle . .
W üster, Die Verhältnis

wörter des Esperanto .
Zanonl, Kiel akiri bonan 

s tilo n ? ...............

99

99

99

16.000
15.000

15.000

13.000

23.000

VerRoJ prlhlrtortaf:
Brüggemann, Historio de Esperanto . . ÖK
Ladevfcze, D em andaro............................. ....
Möbusz, Dokuroentoj de Esperanto . . . .
Privat, Historio de E sp e ra n to ............... ....
Privat, Vivo de Zam enhof...................... ....

• • •
%

22.000
22.000
51.000
22.000
34.000

1.000

Farbige Anschauungsbilder für den Unterricht
1. Frühling, 2. Sommer, 3. Herbst, 4. Winter, 5. Das 
Gebirge, 6. Der Wald, 7. Die Großstadt, 8. Der Hafen

Format jedes Bildes 108 :135 cm
Auf Leinen mit Stäben, j e ...................... öK 110.000
Auf Kartonpapier, j e ................................. ....  90.000

A u s g a b e  f ü r  S c h ü l e r :
8 Bilder in einem Heft, Form. 15:22 cm . ÖK 10.000

Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages plus 10 Prozent Versand- 
□  D Spesen, gegen Nachnahme oder auf Postsparkassen-Konto Wien □  □

Esperantistisches Werber und Vertriebs^Büro
Wien, VI., Mollardgasse 55 Geschäftszeit von 9—19 Uhr

Eldonanto: Esperanto Unuiĝo en Koraeuburg (Redaktoro: Hugo Steiner, Korneuburg, Hoven
gasse 12). — Presejo: Qstaltner & Co., G.m. b. H., Korneuburg, Kirchengasse 3.
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